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من الصحافة

افتتاحية اليوم

 100يوم  ..السعودية ّ
تقطع قض ّية
خاشقجي بأمل اختفائها!
اس��تعيدت أمس االول الخميس ذكرى
اغتي��ال الصحاف��ي الس��عودي جم��ال
خاش��قجي بمناس��بة م��رور  100ي��وم عل��ى
الحادث��ة ،وق��د ج��رت ف��ي نه��ر القض ّي��ة
الغريب��ة ،من��ذ ذل��ك الحين ،مي��اه كثيرة
بحي��ث كش��فت الكثي��ر م��ن
تفاصيله��ا وأدّت ،بعد إعالن
ع��دة رواي��ات متناقض��ة،
إل��ى اعت��راف المملك��ة
بمس��ؤوليتها عنه��ا،
ولك ّنه��ا ،ف��ي الوقت نفس��ه،
حرفته��ا م��ن كونه��ا جريم��ة
سياس��ية أش��رف عليه��ا رأس
النظ��ام ،ممث�لا بول��ي العه��د محم��د
بن سلمان ،إلى جريمة ّ
موظفين خططوا
إلعادة صحافي صريح صار صوته مزعجا
ألولي األمر الكبار وحين فشلوا لجأوا إلى
قتله ،كما أنها تركت العديد من األلغاز
المفتوحة دون حل.
ألهمية
شهدت االستعادة عالميا إدراكا ّ
الح��دث وض��رورة اعتب��اره رافع��ة مناس��بة
لمحاول��ة تخفيف ثقل االس��تبداد الجاثم
عل��ى ص��در الس��عوديين ،وكان مهم��ا،
ف��ي ه��ذا الس��ياق ،مطالب��ة منظم��ة العفو
الدولية بفتح تحقيق دولي حول مالبسات
القت��ل ،ف��ي ر ّد عل��ى تجن��ب الس��لطات ف��ي
الرياض كشف معلومات ذات مصداقية.
كم��ا كان مؤث��را نش��ر مجل��ة
«نيويورك��ر» األمريكي��ة تقري��را للورن��س
رايت ،أحد أصدقاء خاشقجي ،والصحافي
ال��ذي عم��ل معه وتابع مس��يرته اإلعالمية
عب��ر الس��نين .ي��ر ّد المق��ال ال��ذي يجم��ع
بي��ن المش��اعر اإلنس��انية الدافق��ة خ�لال
اس��تذكار عالق��ة طويل��ة بي��ن صديقي��ن،
المهم��ة الت��ي
والمعلوم��ات الضروري��ة
ّ
تش � ّكل ر ّداً عل��ى بع��ض كارهي خاش��قجي
والمتململي��ن م��ن عدم انطف��اء نار قصته
في الصحافتين العربية والعالمية.
من��ذ الس��اعات األول��ى النكش��اف
الحادث��ة س��اهم طاب��ور طوي��ل م��ن الكتاب
واإلعالميي��ن والناش��طين الع��رب ف��ي
الدفاع عن مرتكبي الجريمة بطرق خبيثة
وغي��ر مباش��رة ،مردّدي��ن رواي��ات ع��ن أن
الرج��ل كان «جهاديا» مقرب �اً من تنظيم
«القاع��دة» كم��ا كان عض��وا في جماعة
اإلخوان ،وهي حجج خرقاء وغير إنسانية.
الرج��ل كان فع�ل ً
ا عض��واً ف��ي جماع��ة

اإلخ��وان وانس��حب منه��ا الحق��ا ،وه��و أمر
عربي واس��ع،
يش��اركه في��ه طيف سياس��ي ّ
فالعديد من قادة حركة الضباط األحرار
المصريي��ن كان��وا أعض��اء أو مقربي��ن أو
متحالفي��ن م��ع اإلخ��وان (قب��ل االش��تباك
الدموي بي��ن الطرفين) ،كما كان أغلب
ق��ادة حرك��ة «فت��ح» (بمن فيه��م أبو عمار
وأب��و جه��اد وأبو إي��اد) من خلفي��ة إخوانية
(باس��تثناء ف��اروق القدومي الذي كان
بعثي��ا) قب��ل أن يؤسس��وا الحرك��ة
العلمانية الطابع.
يبي��ن راي��ت أن خاش��قجي
كان دائم��ا مس��لما ملتزم��ا
ولكن��ه رف��ض توج��ه الحرك��ة
اإلس�لامية نح��و العن��ف ،وه��ذا أم��ر
ق��ام خص��وم خاش��قجي بتجاهل��ه عم��دا
والتالع��ب في��ه ،مش��يرا إل��ى صفات��ه
األخ��رى كصراحته وجرأته مقدما أمثلة
كثي��رة عليه��ا ومنها المق��ال الذي كتبه
خاشقجي بعد هجمات نيويورك عام 2003
حمل فيه
ف��ي جري��دة «أراب ني��وز» وال��ذي ّ
مس��ؤولية الفش��ل الثقاف��ي ف��ي الس��عودية
للوهابي��ة الت��ي تعتب��ر العقي��دة الس��ائدة
للمملك��ة ،ورف��ض في��ه «ثقاف��ة اإلن��كار»،
وه��ذه المواق��ف وش��بيهاتها كان��ت م��ن
أس��باب عزله من منصبه كرئيس لتحرير
صحيف��ة «الوط��ن» مرتي��ن ،وإيق��اف
فضائي��ة «الع��رب» الت��ي كان س��يديرها
بعد  12ساعة من انطالقتها.
م��ن الحج��ج األخرى الت��ي دافعت ضمناً
عن اغتيال خاش��قجي أيضاً هي التذكير
بعمله مع األمير تركي الفيصل في لندن
صحافي
وواش��نطن ،وهو م��ا يعني أن عمل
ّ
م��ع أح��د مس��ؤولي ب�لاده أم��ر يب � ّرر قتل��ه
وتقطيعه وتذويبه بالمواد الكيميائية!
مدعوم��ة م��ن أمث��ال ه��ؤالء المثقفي��ن
والصحافيي��ن والناش��طين ،وبتغطي��ة م��ن
إدارة الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب
ورئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامي��ن
نتنياه��و وحلف��اء إقليميي��ن وع��رب،
تتعام��ل الس��لطات الس��عودية م��ع قضي��ة
خاش��قجي كم��ا تعامل��ت م��ع الصحاف��ي
نفس��ه ،فه��ي تق��وم بتقطيعه��ا إل��ى أج��زاء
بي��ن اإلع�لام والمحققين والنياب��ة العامّة
والدبلوماس��ية واللوبي��ات ،عل��ى أم��ل أن
تصل الحقاً إل��ى تذويبها واختفائها كما
فعلت مع الجثة بالضبط!

كيف يفكر العدو؟

نتنياهو حصل على  300ألف دوالر دون
الحصول على موافقة لجنة مختصة

الحد الذي فش��لت كل الح��وارات واالتفاقات
والوساطات بل والضغوط الممكنة في حله.
ونتح��دث ع��ن حرك��ة  -أي حم��اس  -بلغت
الثالثي��ن ،وال تب��دو وق��د خاض��ت حروبه��ا
الث�لاث م��ع إس��رائيل ،وواصل��ت حكمه��ا لغ��زة
كس��لطة األم��ر الواق��ع .وباختص��ار اجت��ازت
تجاربه��ا القاس��ية والمكثف��ة ،في س��بيلها الى
التراج��ع او التخل��ي ع��ن حك��م غ��زة
بصورة منفردة.
م��رة ثانية وثالث��ة ورابعة ....
إنه��ا لحظ��ة التأس��يس الت��ي
تفسر لنا كل ما جرى ويجري
م��ن ص��راع عل��ى الس��لطة بي��ن
الفلس��طينيين ،ومن ع��دم القدرة على
كس��ر ه��ذه الحلق��ة المفرغ��ة لالنقس��ام
البغي��ض والمش��ين ال��ذي ط��وى عق��ده األول
حت��ى في ظ��ل جوالت المصالحة في القاهرة،
وف��ورة المب��ادرات التنظيمي��ة والنخبوي��ة،
وجفاف حلق الشعب الفلسطيني ،وهو ينادي
بالوح��دة بين جانب��ي الوطن لمواجهة صفقة
الق��رن ،والتغ��ول االس��تيطاني ف��ي األراض��ي
الفلسطينية.
حرك��ة حم��اس تأسس��ت كمش��روع بدي��ل
لمنظم��ة التحري��ر وحرك��ة فت��ح  ...بدي��ل
أيديولوج��ي وسياس��ي وثقاف��ي واجتماع��ي،
ونظرت إلى نفسها بأنها حركة ربانية ونخبة
مصطفاة ومن أصحاب األيادي المتوضئة في
مقابل العلمانيين والفاسقين والفاسدين.
ث��م ج��اء انتق��ال «حم��اس» المفاج��ئ م��ن
هام��ش الحي��اة السياس��ية واالجتماعي��ة
واالقتصادي��ة إل��ى المرك��ز عق��ب فوزه��ا ف��ي
انتخاب��ات  ،2006ليش��كل ذل��ك نقط��ة تح��ول
بالغ��ة األث��ر ف��ي مس��يرة الحرك��ة ،ولتب��دأ
«حماس» مش��روع دويلتها في غزة حجراً فوق
حجر.
خال��د مش��عل وفي لحظات مغادرته لرئاس��ة
المكت��ب السياس��ي لـ«حم��اس» أق��ر ب��أن

حركت��ه أخط��أت عندم��ا استس��هلت حك��م
قط��اع غ��زة بمفرده��ا عق��ب االنقس��ام ،وظن��ت
ب��أن زم��ن (فت��ح) مض��ى وح��ل زم��ن (حماس)،
و(فتح) أخطأت عندما أرادت إقصاءنا.
وق��ال أيض��ا ،إن اإلس�لاميين عموم��ا ومنهم
«حم��اس» وقع��وا ف��ي خطأي��ن خ�لال وق��ت
الث��ورات وأوق��ات الصع��ود ،األول عندما بالغوا
في تقدير
الموق��ف وقل��ة الخب��رة وغي��اب المعلوم��ة
الدقيق��ة  -ح��ول حجمه��م الحقيق��ي وق��وة
الخص��وم ،صعوب��ات الحك��م وتحدي��ات
السلطة ومتطلبات العمل السياسي
وتعقيدات الظروف االقتصادية،
وس��يكولوجية المجتمعات التي
يحكمونها وتوقعاتها.-
فيم��ا ي��رى القيادي ف��ي «حماس»
غ��ازي حمد بأن العالق��ة بين «حماس»
وقطاع غزة أش��به بالتوأمين الس��ياميين التي
ال ف��كاك عنه��ا ،فه��ي عالق��ة نش��أة وقي��ادة ث��م
عالق��ة حك��م وس��لطان ،حي��ث أصبح��ت غ��زة
بعد االنقس��ام مركز قوة «حم��اس» ونفوذها
التي تقابل به وتقارع س��لطة ونفوذ رام اهلل!!!.
ويضي��ف حم��د إن حركت��ه أقنع��ت نفس��ها
وكوادره��ا ب��أن غزة قد (تح��ررت) رغم إحاطة
االحتالل بها براً وبحراً وجواً.
ولق��د أطلق��ت «حم��اس» ش��عارات كثي��رة
ع��ززت هذا االرتباط وخلقت إحساس��ا كبيرا
بالتعاظ��م  -وال��كالم لحم��د  -مث��ل« :غ��زة
المقاوم��ة الع��زة ..غ��زة تنتص��ر ..غ��زة تق��اوم،
غ��زة تداف��ع ع��ن ش��رف األم��ة» وأصب��ح اس��م
غ��زة يتردد كثيرا ف��ي الخطابات  -أكثر من
القدس والمس��جد األقصى  .-وأدى ذلك إلى
طغيان (غزة وس�لاحها ومقاومتها) في ثقافة
وفك��ر الحرك��ة ،وحج��ب عنه��ا رؤي��ة األف��ق
األوس��ع خ��ارج نط��اق ه��ذه البقع��ة الجغرافية
الصغيرة.
وغاب��ت ع��ن حرك��ة حم��اس وه��ي ثمل��ة

مسافرة الى سوريا ..واليكم انطباعاتي
قريب��ا م��ن الواق��ع  ..بعي��دا ع��ن السياس��ة صحي��ح أن
المعرك��ة ل��م تنته بعد ،ولكن الصبح أصبح يأتيك معطرا
برائح��ة انتص��ار ال يخفى عبقه.تراه ف��ي عيون الناس ،تقرأه
ف��ي كلم��ات خط��ت عل��ى الج��دران حت��ى ول��و بخ��ط رديء،
ولكنها كافية العطائك شحنة من األمل والتفاؤل،
تلمس��ها ف��ي هاج��س مل��ح للجمي��ع للع��ودة ال��ى
ال��دار حت��ى وان كان��ت نص��ف مهدمة ونصف
قائم��ة ،وتستش��عره ف��ي ع��ودة ش��به طبيعي��ة
لمس��ير الحي��اة ف��ي الم��دارس ..الجامع��ات..
األعم��ال ..ف��ي الش��وارع واألس��واق والت��ي تع��ود
لتدهش��ك بغ��زارة وتن��وع بضائعها ،لدرج��ة قد تقع
ف��ي ف��خ الش��ك ،بأنك تعيش في بلد خ��اض وال يزال
يخ��وض معرك��ة وجودي��ة ش��عواء م��ن أجل أن (تك��ون أوال
تك��ون) ،ت��زداد حيرت��ك حينم��ا تقابل��ك جماع��ات الب��أس
بعدده��ا م��ن الزائري��ن الع��رب م��ن لبن��ان او الع��راق أو االردن
حديثا (بعد فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن)
قص��دوا س��ورية إم��ا للس��ياحة أو للتبضع ،لدرج��ة أن تعليقا
طريف��ا كت��ب عل��ى مواق��ع التواصل االجتماع��ي بخصوص
تدف��ق ال��زوار األردنيي��ن ال��ى س��ورية (ل��م نع��د نعرف م��ن منا
الخارج من الحصار).
وعلي��ك أن تكت��م دهش��تك لم��رأى فرق��ا ميداني��ة طبي��ة
تج��وب الش��وارع الج��راء لقاح��ات األطف��ال لم��ن فاتته��م
الفرصة ألس��باب خارجة عن االرادة .أما إن كنت بخصوص
قض��اء أم��ر في دائ��رة حكومية فستس��تغرب أن األتمتة وبآخر
صيحاته��ا وتطوراته��ا التكنولوجي��ة أصبح��ت أداة العم��ل
األولى في االدارات.
وعلي��ك أال تس��تغرب التوزي��ع الع��ادل للحص��ص الغذائية
للم��واد الغذائية األساس��ية وحتى لوقود التدفئة والس��يارات
بنظ��ام الحص��ص المس��تقطعة ل��كل عائل��ة كل حس��ب عدد
أفرادها درأً للجش��ع ولحرمان الفئات المعوزة .حركة دؤوبة
ف��ي كل زاوي��ة ،وعل��ى كل تفاصي��ل الحي��اة تقنع��ك اي��ا

كان��ت معتقدات��ك ب��أن ما يق��ال عن ما ال يقل عن خمس��ة
عشر عاما من اعادة االعمار لتعود البلد الى ما كانت عليه
قبل الحرب ليست سوى أحاديث ستذهب أدراج الرياح ،لسبب
بس��يط هو أن الس��وري بجيناته االجتماعية ولربما الوراثية
يمتل��ك ملك��ة التجدي��د والبن��اء والتط��ور ،ه��و ل��ن ينتظ��ر
البرام��ج األممي��ة وال حتى الحكومي��ة أو البنكية ليبدأ اعادة
اعم��ار س��قف بيت��ه الذي ه��وى ،ويكف��ي أن ت��رى المحاوالت
الفردي��ة للمواطني��ن لتهيئ��ة منازله��م المدم��رة ،وإعادة
اعماره��ا حت��ى بقدراته��م الذاتي��ة البس��يطة ،لتص��ل
لقناع��ة تام��ة أن اع��ادة االعم��ار ق��د ب��دأت حت��ى
قب��ل أن تح��ط الح��رب أوزاره��ا وس��تكون ثان��ي
االنتصارات والتحديات بعد العس��كري ولس��بب
بس��يط وه��و أنه��ا اح��دى المب��ادئ الراس��خة ف��ي
العقلية الس��ورية ،قبل أن تكون سياس��ية في المحافل
الدولي��ة ،والت��ي وب��دون ش��ك س��تمارس فيها كل أش��كال
الضغط ،االبتزاز ،ولوي األذرع .
ولك��ن ه��ذا ال يمن��ع وج��ود تحدي��ات أخ��رى جدي��ة تواج��ه
المواط��ن الس��وري ف��ي حيات��ه اليومي��ة .ولربم��ا أوله��ا
غ�لاء المعيش��ة وارتف��اع االس��عار ،ام��ر يتدارك��ه كثي��رون
بحس��ن التدبي��ر واالكتف��اء بمس��تلزمات الحياة األساس��ية
واالستغناء عن الكماليات ،والبعض االخر بتحويالت مالية
م��ن األه��ل واألق��ارب مم��ن ه��م وراء الح��دود وال��ذي يحيلن��ا
موضوعه��م ال��ى تح��د جدي��د أصب��ح يمث��ل وجع��ا للش��عب
الس��وري أينم��ا كان ،وه��و التم��زق الديمغراف��ي االجتماعي
والعائل��ي ال��ذي فرضت��ه ظروف حرب شرس��ة أنتجت ماليين
األرام��ل واليتام��ى وأبن��اء الش��هداء والعائ�لات الممزق��ة
أطرافه��ا ب��كل م��ا يعني��ه ذل��ك م��ن اضط��راب لالس��تقرار
المجمتعي والعائلي ،عدا عن ماليين المهجرين ليس فقط
خ��ارج أرض الوط��ن ب��ل وحتى في الداخل الس��وري .فلم يعد
غريبا أن تقابل مثال أبناء عشائر دير الزور يستوطنون أحواز
دمشق ،أو حتى بظاهرة أكثر طرافة زوال التقسيم السكاني

ومنتش��ية ،بالف��وز بالمجل��س التش��ريعي،
بديهي��ات العم��ل السياس��ي وحقائ��ق النظ��ام
السياس��ي الفلسطيني ،ومضت في معركتها
السياس��ية المركب��ة م��ع الس��لطة وحرك��ة
فت��ح دون أن تتوق��ف ول��و قلي�لا أم��ام حقيق��ة
أن النظ��ام الفلس��طيني ه��و نظ��ام رئاس��ي
ولي��س برلماني��ا ،وأن صالحي��ات وس��لطة
الرئي��س أكب��ر بكثي��ر من صالحيات وس��لطة
رئي��س الحكوم��ة ،وأن الحكوم��ة الت��ي ورثته��ا
«حم��اس» ع��ن حرك��ة فت��ح ه��ي االبن��ة
الشرعية التفاقية أوسلو التي من أهم بنودها
االعت��راف بإس��رائيل ،وأن منظم��ة التحري��ر
الفلس��طينية ه��ي الممث��ل الش��رعي والوحيد
للش��عب الفلس��طيني ف��ي الوط��ن والش��تات
وليست الحكومة الفلسطينية!!
وما من ش��ك ،بأن مزاحم��ة حركة حماس
لـ»فتح» على الس��لطة ،بش��كل س��افر ،بدأ منذ
الع��ام  ،2006حين حققت األغلبية البرلمانية
ف��ي انتخاب��ات المجل��س التش��ريعي ،وحي��ن
وج��دت عوائ��ق في الس��يطرة األمنية حس��مت
األم��ر عس��كرياً .وحاول��ت منذ ذل��ك التاريخ،
أن تبق��ى س��لطتها الفعلية في قط��اع غزة ،مع
تحريره��ا م��ن تبع��ات الحك��م ،وأقص��ى ما هي
على استعداد لتقديمه اآلن ،هو منح السلطة
الرسمية سلطة شكلية على غزة ،مقابل تأبيد
س��لطتها الفعلي��ة عليه��ا ،وكس��ر الحص��ار
وض��خ األم��وال وتظهي��ر حم��اس كحرك��ة
سياس��ية في الضفة الغربي��ة ،حيث يمكنها أن
تعي��د تجرب��ة غزة في الضف��ة في يوم ما ،حين
تحين لها الفرصة بذلك.
وفيم��ا يدي��ر الفلس��طينيون المعرك��ة
بينه��م بال رحمة ،وب��كل هذا الصخب ،بالعنف
اللفظ��ي ت��ارة ،والعن��ف الجس��دي ت��ارة أخرى،
ال��ذي وص��ل إل��ى ح��د اعت��داء مس��لح عل��ى
فضائي��ة فلس��طين ف��ي غ��زة ،واعتق��ال مئ��ات
الك��وادر من حرك��ة فتح ،لمنع الحركة األم،
م��ن االحتف��ال بانطالقتها ،يدير اإلس��رائيلي
معركة منظمة إلنهاء القضية الفلسطينية،
والوج��ود الفلس��طيني ـ ت��اركا ،لإلخ��وة
األعداء ،مهمة القضاء على بعضهم البعض.
عريب الرنتاوي

الطائف��ي المموه وال��ذي كان موجودا قبل الحرب لتجد أن
كل الطوائ��ف والمل��ل واألدي��ان مجتمع��ة ومتعايش��ة ف��ي
منطق��ة واح��دة طالما هي آمنة… ورب ضارة نافعة ،قد يكون
من االجحاف اس��قاط الوضع الس��وري في دمش��ق العاصمة،
عل��ى س��ير األح��داث ف��ي المحافظ��ات والمناط��ق الس��ورية
األخرى .فدمشق تم تأمينها بشكل شبه كامل اثناء الحرب
حفاظ��ا على الدولة ومؤسس��اتها ،مما أدى الى الحفاظ على
س��يرورة حي��اة ش��به طبيعي��ة فيها وف��ي المناطق الت��ي بقيت
خاضع��ة للدول��ة الس��ورية ،مقارن��ة بالمناط��ق األخ��رى التي
كانت واقعة تحت مطرقة االرهاب بهدف التدمير الممنهج
لسورية.
ولذل��ك ف��ان التف��اوت ف��ي ظ��روف الحي��اة بي��ن المناط��ق
والمحافظ��ات ش��يء ال ب��د م��ن التنوي��ه الي��ه باعتب��اره واق��ع
ملم��وس .دوام الح��ال ه��و م��ن المس��تحيالت الس��ورية ،الذي
ي��كاد يك��ون مب��دأ ينقش��ه الس��وريون عل��ى كل حج��ر وحق��ل
ومصن��ع ،وف��ي كل حرف��ة ومهن��ة ألن��ه أول��ى دروس الحي��اة
يلقنه��ا األج��داد واالب��اء ل��كل األجي��ال القادم��ة ،مم��ا جع��ل
م��ن تل��ك االرض خالق��ة مبدع��ة عل��ى ال��دوام حت��ى ف��ي
أحل��ك ظ��روف الحص��ار االقتص��ادي ،ال��ذي عاش��ته س��ورية
ف��ي ثمانين��ات وحت��ى تس��عينات القرن الماض��ي ،وفي ظروف
اس��تثنائية قاس��ية وطويل��ة فرضته��ا المواق��ف الوطني��ة
الس��ورية الت��ي لم ترك��ع يوما ألعدائها ول��م تتنكر لمبادئها
ولم تترجل مطلقا عن صهوة جوادها العروبي األصيل.
هي دعوة لزيارة س��ورية وقد يكون من الصعب االن للبعض
اس��تقبال الدع��وة لمث��ل ه��ذه الزي��ارة ،فه��ي بنظره��م فع�لا
طوباوي��ا كأن تن��ادي للص�لاة قب��ل موعده��ا ،ولك��ن عم��ق
الموض��وع ه��و أن زيارة س��ورية وف��ي هذا التوقي��ت بالذات هي
فرص��ة ألي انس��ان أي��ا كان وطنه..عاصمت��ه ..قناعات��ه…
مرجعياته الفكرية والسياسية ليشاهد بأم عينه …
كيف تنتفض العنقاء من تحت الرماد .
استقبلتنا سورية بالمطر ،وأبت اال أن تودعنا بزخات مطر
رقراق��ة ،لتختل��ط علينا األمور أهي دموع فراق أم هدية وداع
أم تأكيدا أخيرا لنا بأنها ستبقى بالد الخير الدائم.
د.نادية الحكيم « -كاتبة من تونس»

تس

هآر

وب��ررت اللجن��ة رف��ض تلق��ي نتنياه��و
تموي�لا م��ن رج��ال األعم��ال بالق��ول (إن��ه
م��ن غي��ر المالئ��م أن يموّل أثري��اء نفقات
إج��راءات قضائي��ة ف��ي تحقي��ق جنائ��ي
يش��مل ش��بهات بارتكاب مخالفات جنائية
ذات عالقة بأثرياء).
اللجن��ة أضاف��ت إن (محام��ي نتنياه��و
لم يجيبوا على أس��ئلة أساسية مثل قيمة
المبل��غ ال��ذي يس��عى للحص��ول عليه،
وقيم��ة كل مبل��غ مق��دم م��ن كل
م��ن رجل��ي األعم��ال ،وم��ا ه��ي
القضاي��ا الت��ي س��يغطون
أتع��اب محاميه��ا ،وم��ا ه��و
أجر المحامين المتراكم
في كل قضية).
وكان صحف��ي ف��ي (القن��اة
اإلس��رائيلية الثاني��ة (خاص��ة)) يدع��ى
(غ��اي بيلي��غ) كش��ف أن أح��د محام��ي
نتنياه��و تق��دم بطل��ب جدي��د للحص��ول
عل��ى موافق��ة (لجنة األذون��ات) في مكتب
مراقب الدولة على تلقي نتنياهو مليوني
دوالر ،وأش��ار ف��ي الطل��ب الجدي��د إل��ى
حصول نتنياهو على مبلغ  300الف دوالر
من ميليكوفسكي.
وس��تدرس اللجن��ة اإلس��رائيلية الطل��ب
الجدي��د وف��ي ح��ال رفض��ه س��تقوم أيض��ا
ببح��ث حص��ول نتنياه��و عل��ى المبل��غ
المذكور.
ونقل��ت (هآرت��س) ع��ن محام��ي نتنياهو
رده��م على ه��ذه المعلومات بالق��ول إنهم
قدم��وا كاف��ة اإلجاب��ات عل��ى كاف��ة
األسئلة.
وينتظ��ر ف��ي إس��رائيل أن يص��در
المستش��ار القضائي للحكومة مندلبليت
قراره بمحاكمة نتنياهو في ثالث قضايا
تتعل��ق بتلقي��ه وتقديمه الرش��وة وبخيانة
األمان��ة ،وذك��رت مص��ادر صحفي��ة أن
مندلبليت قد يتخذ قراره الشهر المقبل.

كل المؤش��رات والمعطي��ات تق��ول ،إن
النظام السياسي الفلسطيني ،لم يعد صالحا
للعيش ،بصيغته الراهنة.
وكم��ا كان متوقع��ا ،س��تذهب القي��ادة
الفلس��طينية ،بع��د ح��ل المجلس التش��ريعي،
إلى مرحلة إعادة تعريف النظام الفلس��طيني،
واعتب��ار الحكوم��ة الفلس��طينية القادم��ة
حكوم��ة منظم��ة التحري��ر ،وليس��ت حكوم��ة
المرحلة االنتقالية والسلطة الوطنية.
وف��ي ه��ذا االتج��اه تذه��ب تأكي��دات ،أحمد
مجدالن��ي ،بأنن��ا اآلن عل��ى عتب��ة مرحل��ة
جدي��دة عنوانه��ا ق��رار المحكم��ة الدس��تورية
ببعدها السياسي ،وهو إلغاء ركن من اركان
المرحل��ة االنتقالية  -المجلس التش��ريعي ،-
�اط مختلف
وبأنن��ا أم��ام اج��راءات تتص��ل بتع� ٍ
عن الس��ابق مع حركة حماس ،حيث ستتجه
القيادة الفلسطينية ،لتشكيل حكومة منظمة
التحري��ر ،معتب��را أن س��حب الموظفي��ن م��ن
معبر رفح البري ،هو أولى الخطوات.
فل��م يع��د مقب��وال بع��د اآلن ،االس��تمرار ف��ي
توطين االنقس��ام الفلس��طيني ،وأن يصبح مع
الوق��ت ظاهرة طبيعية ،تنتظم ضمن تسلس��ل
األح��داث وتراكمه��ا ،ولها أمراؤه��ا وأبطالها،
بعدما كان حالة ش��اذة ولقيطة في المش��هد
الفلسطيني ،وأن يكون وجود رأسين ونظامين
وبرنامجي��ن وجهازي��ن إداريي��ن وأمنيين ،أحد
س��مات النظام السياس��ي الفلس��طيني .بحيث
أصب��ح وج��ود ه��ذه االزدواجي��ة والثنائي��ة ف��ي
النظ��ام السياس��ي أصي�لا ،وص��ار م��ن الصعب
فه��م آلي��ات تمظه��ر السياس��ة وتجلياته��ا ف��ي
فلس��طين ،دون الع��ودة إل��ى تل��ك الثنائي��ة
وتل��ك االزدواجي��ة .ألن تل��ك الثنائي��ة
تس��اعدنا ف��ي فه��م أعم��ق ،لطبيع��ة ص��راع
الق��وى السياس��ية فيم��ا بينه��ا ،وه��ي الت��ي
تعكس توزيع السلطة والحكم وموازين القوى
والتمثيل والش��رعية والجغرافيا على المسرح
الفلس��طيني .عاط��ف أب��و س��يف  -ل��م يع��د
مقبوال كذلك.
نحن نتحدث اآلن عن انقس��ام آخر ،انقس��ام
ال يتأس��س عل��ى السياس��ة وحده��ا وإنما على
الجغرافي��ا أي انقس��اما جيوسياس��يا ،ال��ى

انقالب على االنقالب

عين على الصحافة االجنبية

سالح روسي يصنع نهاية العالم في  3دقائق ردا على التهديد االمريكي

ونال
ناشي

إنتر

تمتلك روسيا قوة نووية ،هي األضخم في العالم ،تضم آالف
الرؤوس النووية ،لكن بعض وس��ائل إطالق تلك األس��لحة يثير
رع��ب الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ،ألن��ه ال يحتاج إل��ى تدخل
البش��ر .قالت مجلة (ناش��يونال إنترس��ت) األمريكي��ة ،في تقرير
له��ا ،الثالث��اء  8يناي��ر /كان��ون الثان��ي ،إن نظ��ام (بيرميت��رز)
الن��ووي الروس��ي ،ال��ذي يطل��ق علي��ه الغرب اس��م (الي��د الميتة)
ربما يكون أكثر األسلحة النووية الروسية رعبا حتى اآلن.
وأضاف��ت (إن ه��ذا النظ��ام ،ال��ذي يرج��ع تاريخ��ه إل��ى حقب��ة
الح��رب الب��اردة بي��ن االتحاد الس��وفيتي وأمري��كا ،يمكنه إطالق
الصواري��خ بص��ورة آلية دون تدخل البش��ر) ،مضيف��ة (ربما يكون
ه��ذا النظ��ام أكث��ر فت��كا م��ن المتوق��ع في ح��ال ان��دالع الحرب
النووي��ة) .وتابعت (تناقش روس��يا اس��تخدام ه��ذا النظام بصورة
علني��ة ،ف��ي اآلونة األخيرة ،وه��و ما يثير قلق العالم ،خاصة أنها
تط��ور أس��لحة نووي��ة أخرى مرعبة ،مث��ل الصواري��خ ،التي تعمل
بمح��ركات نووي��ة ،والغواصات الروبوتية ،الت��ي تحمل صواريخ
نووية قدرتها التفجيرية  100ميغا طن).
وتق��ول المجل��ة إن انس��حاب أمري��كا م��ن معاه��دة الصواري��خ
النووي��ة متوس��طة وقصي��رة الم��دى ،ال��ذي تح��دث عن��ه ترام��ب
ف��ي أكتوب��ر /تش��رين األول الماض��ي ،يفت��ح الب��اب لتطوي��ر

أس��لحة نووية مرعبة .ومعاه��دة الحد من الصواريخ
المتوس��طة والقصي��رة الم��دى (معاه��دة الق��وات
النووي��ة المتوس��طة)( ،أي إن إف) ،ت��م التوقي��ع
عليه��ا بي��ن كل م��ن الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة واالتح��اد الس��وفيتي ف��ي الع��ام ،1987
وتعه��د الطرف��ان بع��دم صن��ع أو تجري��ب أو نش��ر أي��ة
صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة ،وتدمير كافة
منظوم��ات الصواري��خ ،الت��ي يتراوح مداها المتوس��ط ما بين
 5500-1000كيلومت��ر ،ومداه��ا القصي��ر م��ا بي��ن 1000 ─ 500
كيلومتر.
واعتب��رت المجل��ة أن انس��حاب أمري��كا م��ن االتفاقي��ة يمه��د
الطري��ق لنش��ر صواري��خ متوس��طة وقصي��رة الم��دى ف��ي أوروب��ا،
يمكنها ضرب األراضي الروس��ية ،وهو ما يجعلها تتجه لتطوير
قدرات مميتة يمكنها إحراق أمريكا في حال اندالع حرب نووية.
وكان الفري��ق س��يرغي كركايف ،قائد الق��وات الصاروخية
االس��تراتيجية ،ق��د ص��رح منذ  5س��نوات ف��ي مقابلة مع وس��ائل
إع�لام روس��ية( :نع��م نظ��ام (بيريميت��ر) موج��ود الي��وم ،وعندم��ا
تكون هناك حاجة للرد بضربة انتقامية وعندما لن يكون هناك
إمكانية إلرسال اإلشارة لمنصات اإلطالق ،فإن نظام (بيريمتر)

يعط��ي ه��ذه األوام��ر) .ولفت��ت المجلة إل��ى قول القائد الس��ابق
للق��وات الصاروخي��ة االس��تراتيجية فيكتور ييس��ين ف��ي مقابلة
مع قناة (زفيزدا) ،الش��هر الماضي( :إذا قررت الواليات المتحدة
األمريكي��ة حش��د صواري��خ متوس��طة وقصيرة المدى ف��ي أوروبا
الش��رقية ،فإن��ه يج��ب عل��ى روس��يا تعدي��ل عقيدته��ا النووي��ة
واالعتم��اد عل��ى نظ��ام الضرب��ة الوقائية) ،مضيفا( :هل س��يكون
لدينا وقت للرد في حال تعرضنا لهجوم).
وتابع( :عند حشد الصواريخ في أوروبا الشرقية سيكون الوقت
المت��اح أمام روس��يا للرد ه��و دقيقتين إلى ث�لاث دقائق ،وفي
هذه الحالة ستكون الوسيلة الوحيدة للرد هي استخدام
نظ��ام (بريميت��ر) (الي��د الميت��ة) لتنفي��ذ هجم��ة
انتقامية ،سيتم تدميرها أيضا).
ونظام (بريميتر) يعد من أكثر األمور العسكرية
س��راً ،وجمي��ع المعلوم��ات ح��ول مكونات��ه ،ووظائف��ه،
وطريق��ة عمل��ه هي معلوم��ات قليلة جدا ،وس��رية للغاية،
وه��و نظ��ام أوام��ر آلي يصدر أوامره إلى القوات النووية الروس��ية
لتوجي��ه ضرب��ة نووي��ة جوابي��ة مدم��رة ،حت��ى عندم��ا تك��ون ق��د
دم��رت بالكام��ل مراك��ز القي��ادة وخطوط االتص��االت مع قوات
الصواريخ االستراتيجية.
ويضم��ن النظ��ام إط�لاق الصواري��خ البالس��تية م��ن جمي��ع
منص��ات اإلط�لاق البري��ة والجوي��ة والبحري��ة ،ف��ي ح��ال تمك��ن
العدو من تدمير كل القيادات التي يمكن أن تعطي أوامر الرد.
نظام (بريميتر) هو نظام مستقل تماما وغير مرتبط بالوسائل
األخ��رى لالتص��االت وأوام��ر مراك��ز القي��ادة ،وحت��ى (الحقيبة
النووية) ال عالقة لها بتفعيله.

ست

(هآرت��س)
صحيف��ة
كش��فت
اإلس��رائيلية ،أن رئي��س ال��وزراء بنيامي��ن
نتنياه��و ،تلق��ى مؤخ��را تبرع��ا بقيم��ة
 300أل��ف دوالر أميرك��ي دون حصول��ه
عل��ى موافق��ة من مكتب (مراق��ب الدولة)
اإلسرائيلي.
وحص��ل نتنياه��و عل��ى المبل��غ
م��ن رج��ل أعم��ال أميرك��ي،
لتغطي��ة أتع��اب المحامين
الذي��ن يتول��ون الدفاع عنه
وعن زوجته سارة ،في قضايا
الفساد المشتبهين بهما.
وقالت (هآرتس) الليلة الماضية،
إن رج��ل األعم��ال ال��ذي ق��دم المبل��غ
لنتنياه��و ه��و أح��د أقارب��ه ،ويدع��ى ناتان
ميليكوفسكي وهو أميركي الجنسية.
وس��بق أن رفضت (لجنة الموافقات) في
مكت��ب مراق��ب الدول��ة اإلس��رائيلي ،طلبا
من نتنياهو للس��ماح ل��ه بتجنيد األموال
م��ن مقربين له هما ميليكوفس��كي ورجل
أعم��ال أميرك��ي آخ��ر يدع��ى سبينس��ر
بارتريدج.
وأضاف��ت (هآرت��س) أن االثني��ن كان��ا
ش��اهديْن ف��ي القضي��ة المس��ماة (المل��ف
 )1000المتعلق��ة بتلق��ي نتنياه��و ِرش� ً�ى
على شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء.
وكان محام��و نتنياه��و قدم��وا طلب��ا
الع��ام الماض��ي للمستش��ار القضائ��ي
للحكوم��ة اإلس��رائيلية افيخ��اي
مندلبلي��ت للحص��ول عل��ى موافقته على
تلق��ي رئي��س ال��وزراء مس��اعدة مالي��ة من
رجل��ي األعم��ال األميركيي��ن لتغطي��ة
أتع��اب محامي��ه ،لك��ن الطل��ب رف��ض م��ن
قب��ل (لجن��ة األذون��ات) في مكت��ب مراقب
الدول��ة اإلس��رائيلي ،وه��ي لجنة مختصة
ف��ي النظ��ر ف��ي إمكاني��ة وج��ود (تض��ارب
مصال��ح) ف��ي ش��ؤون تخ��ص المس��ؤولين
اإلسرائيليين.
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